
 
 

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ 
 

 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਲੋਕ: ਜ਼ਿਪਟੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ 

* ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚ ੱ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਿ 

* ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਿ ਦੇ ਨੰਬਰ 01679-230032 ਜਾਂ 99152-74032 

 

ਬਰਨਾਲਾ, 5 ਅਪਰੈਲ 

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਸੇਖਾ ਰੋਡ ਸਵਿਤ ਇਕ ਮਵਿਲਾ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪਾਜ਼ੇਵਿਿ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਚਾਅ ਲਈ 
ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚ ੁੱ ਕੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਿੇ, ਬਲਵਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਰਵਿਣ ਤੇ 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਿਵਤਆਤ ਿਰਤਣ। 
ਇਿ ਪਰਗਿਾਿਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਵਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸੇਖਾ ਰੋਡ 
ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਿਾਰਡ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਤੇ ਇਨਾਂ ਇਲਾਕਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਾ ਵਰਿਾ 
ਿੈ। ਉ ਨਾਂ ਆਵਖਆ ਵਕ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੁੱਲੋਂ ਸਬਿੰਧਤ ਿਾਰਡਾਂ ਵਿੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਿੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂਿੰ  ਸੈਨੇਿਾਈਜ਼ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 
ਵਿਚ ਿੀ ਰਵਿਣ ਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਿੰ ਿਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਆਵਖਆ ਵਕ ਵਜ਼ਲਾ 
ਪੁੱ ਧਰੀ ਕਿੰਿਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਨਿੰ ਬਰ  01679-230032 ਅਤੇ 99152-74032 ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ  ਦਫਤਰ ਵਸਿਲ 
ਸਰਜਨ ਵਿਖੇ ਸਿਾਵਪਤ ਕਿੰਿਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨਿੰ ਬਰ 01679-234777, 98721-95649, 76528-95649, 

99153-05649 ’ਤੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।   
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਉਨਾਂ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸੇਖਾ ਰੋਡ ਿਾਸੀ ਸਬਿੰ ਧਤ ਮਵਿਲਾ, ਵਜਸ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪਾਜ਼ੇਵਿਿ ਆਇਆ 
ਿੈ, ਉਸ ਨੂਿੰ  ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਿੀ ਿੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿਚ ਰੁੱ ਵਖਆ ਵਗਆ ਿੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 
ਸਬਿੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਿੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਢ ਕਿੇਂ ਕਦਮ ਚ ੁੱ ਕੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। 
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ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਿੰਿੀਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿਸਟੈਂਜ਼ਸੰਗ ਰੱਖਣਾ ਬਹ ਤ ਿਰੂਰੀ: ਿ ੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

* ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਿਨ ਿੱਦੇਨਿਰ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ ਝ ਿਰੂਰੀ ਨ ਕਤੇ 
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ਮ ੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਡਾ. ਬਲਦੇਿ ਵਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੁੱਕ ਕੇ ਵਤਆਰ ਿੋ 

ਚ ੁੱ ਕੀ ਿੈ, ਵਜਸ ਕਰ ਕੇ ਵਕਸਾਨ ਕ ਝ ਗੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁੱ ਖਣ। 
ਉ ਨਾਂ ਵਕਿਾ ਵਕ ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਿਰੇਿ ਿੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਿ ਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਖੜੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕੁੱ ਿੀ ਿੋੋੋਈ 
ਕਣਕ ਨੂਿੰ  ਅੁੱਗ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੁੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਬਿੰ ਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।  ਇਸ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ 
ਢੋਲੀਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਾਿੇ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੁੱਚੋ ਿਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇਵੜਓਂ ਿੁੱਿ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਾਈ 
ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸ ਖਾਿੀਂ ਘਿਨਾ ਨਾ ਿਾਪਰੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਿਾ ਜੇਕਰ ਵਕਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 
ਸਪਾਰਵਕਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੁੱ ਗੇ ਤਾਂ ਵਬਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਫੌਰੀ ਸੂਵਚਤ ਕਰ ਕੇ ਨ ਕਸ ਠੀਕ 
ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਬਾਇਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਗੀ ਤਰਾਂ ਵਰਪੇਅਰ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋੋੋਈ ਅਣਸ ਖਾਿੀ ਘਿਨਾ 
ਨਾ ਿਾਪਰੇ। 
ਡਾ. ਬਲਦੇਿ ਵਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰ ਡੀਆਂ ਵਿਚ ਿੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਿੈਂਵਸਿੰ ਗ ਦਾ ਵਧਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਾਿੇ। 
ਵਕਸਾਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱ ਕੀ ਅਤੇ ਸ ੁੱ ਕੀ ਕਣਕ ਿੀ ਮਿੰ ਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਵਜ਼ਲਾ 
ਮੈਵਜਸਿਰੇਿ ਅਤੇ ਪਿੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


